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Bij de Universiteit Twente onderhandelen het
College van Bestuur en de vakorganisaties over
arbeidsvoorwaarden en rechtpositionele regelingen
in het Lokaal Overleg “OPUT” geheten. Een deel
daarvan is vastgelegd in de CAO, die landelijk door de
vakorganisatie en de werkgeversorganisatie VSNU
wordt vastgesteld.
Onderwerpen die het OPUT behandelt hebben betrekking
op:
- Het uitwerken van CAO maatregelen,
- arbeidsvoorwaarden,
- rechtpositionele regelingen en procedures,
- functiewaardering,
- regelingen m.b.t. gelijke behandeling,
- sociale plannen,
- veiligheid en gezondheid.
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Het gaat om procedures die voor de rechtspositie
van medewerkers belangrijk zijn, en regelingen en
decentrale arbeidsvoorwaardengelden. Voorbeelden van
procedures zijn: Bezwarenprocedure, Klachtenprocedure
en de Herplaatsingprocedure.
Bij regelingen kan het gaan om de Verlofregeling, maar
ook om de Regeling Disciplinaire Maatregelen.
Bij de decentrale arbeidsvoorwaardengelden gaat het
om doelmatige besteding van deze gelden voor alle
groepen medewerkers. U kunt daarbij denken aan
het bestemmen van een bedrag voor de financiering
van het project Gezond en Sterk op het Werk of voor
scholing met betrekking tot loopbaan en werkdruk.
Het OPUT hanteert voor de verdeling van deze gelden
een aantal uitgangspunten die uitgewerkt zijn in
de Notitie Uitgangspunten bij de besteding van de
arbeidsvoorwaardengelden. Deze notitie is te vinden
op de website van het OPUT: www.utwente.nl/oput/
Zo zijn er mede door het OPUT de volgende zaken tot
stand gekomen:
-	Een uniek sport en gezondheids-programma
“Sterk op het Werk”.
-	Een sportdag voor medewerkers en studenten
“zeskamp”.
-	Het afhandelen van problemen op je werk door een
onpartijdige klachten- en bezwarencommissie.
-	Belastingvrije vergoedingen opgenomen in het
arbeidskeuzemodel.
Lid worden van een vakorganisatie?
Wanneer U het werk van de vakorganisaties en het
OPUT ondersteunt wordt dan lid van één van de
deelnemende bonden.
Meer informatie vindt u op de website van het OPUT:
www.utwente.nl/oput/

